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Rio Grande dispostc) a defendef'i.;..r�ne'·
corn energia e não me arreceio da lutaa Quan
to mais intensa fôr, mais me agitarei. �guar
(jem, pois, a rllinha atitude" -- assim f(�3Iou o gal.
Flores da Cunha.
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'Vott.o ao

ANGELO LA PORTA & CIA. têm o prazer de con,i
dar o púb�.i('o desta Capital pala ala. extraçiio da Loteria do Es
tado de Santa Clitanna, ser�iço ; ·úbhco d que são conc{'b�ionmios,
a realizar-se 'lu dia 15 ptOXtlnO (qUlnt�+'13) �5 15 hora'. na sua

�éde no Edificio Lu Porte, rua Comdhe;�0 Maha n, I.
I ,

Ul!��:dt:.:�:!COI O
gaúcha [ E N S I N�O�E�S�T����·-���=
PORTO Alegre, 13 - A

(Folha da Tarce- diz:"Segun-
do estamos informados é pen- Dando prova cabal de muita rebeldia OpOSICIOnista, brilhando que o govêrno do povo pelo
sarnento da chefía do P. R sagacidade, coragem e decisão in- em atrito heróico como aço duro pJVO tem a base da sua legt-

DECLARAÇÕES DO GAL. FLORES L. dirigir um uItimatnm á comuns, o snr , Nerêu Ramos aCI\- em pedra áspera,-o recém-eleito Umidade na cultura da. inteli-

.

I dissidencia, no sentido de que bava de tomar posse do cargo de falou triur.falmente:QUe os meus gência naciono!pera desenvol-

SA�TOS, 13 -Passando por E'�sta Cidade, de r�gres- modifique a orientação que GovernadQr. inimigos aguardem os meus vimento racional do ensino,
so ao RIO Grande do Sul, o gal. Flores da Cunha fOI curn- vêm adotando na Assembléia De uma das sacadas do Palá- atos, para fazerem o meu jul- para o qual as tnciores libe-

prirnen.tado por elementos do mundo oficial e por amigos sob pena de serem expulsos cio, deante da multidão desejosa gamento i ralidades do Tesouro consti-
e admt�adores. os membros que a integram, de lhe ouvir, uma vez mais, o

* * tuiratn sempre o mais repro-
Cnvado de pergunt.as pela reportagem, o governador e que são os srs. Loureiro grande verbo, êsse verbo que viera Intencionalmente e pela irnpren- dativo emprego da riqueza

do Rio Grande do Sul disse que regressava a Porto Ale- Silva Bejarnin Vargas Moí- da trincheira política afiado pela sa, tenho elevado a minha voz na pública.»
gre sem nenhum compromisso politico, com relação a can- sés Velhinho Coelho d� Sou- denúncia de abusos, maldades e

* >I< *

didatura á sucessão do sr. Getulio Vargas. Proseguindo, I za Julio Diogo Paulino Fon- E ., - inépcias ocorrentes no ensino es- Tenho conc.ência c':,óh.lina da

s: .exa. verberou a pr,eoClIpaçã,o que ha em. reta�ddr inde- to�ra e Viri,at; Dutra, Iibe-,.
SpOSIÇa., tadual. Já mo vou cansando de causa quo advogo, vitonosa "não

fínidarnente a" escolha do candidato á presidencia da R�- rais dissidentes. rie PecIIairia tanto gritar aos ouvidos, até agora hoje, amanhã certissi.namente.Hão

p�bhca, desde que restam ap�nas 9 meses pa_:a as eleí- E acrescenta o jornal: "Sa- ( moucos, da Administração, não de cair as asneiras do Departa-
çoes e 13 para a P?sse do futuro �hefe da naçao.. .

bemos que, logo que se i '� , conseguindo arrancar-lhe, todavia, I mento de Educaçao, ei[ bora tale-
Continuando, disse que o preiidente da República fica concretize a atitude do situa- �[O. 13,-Apr.oxnna-sc a da-

as providências e os ge5�os com! radas pelo Gf'vêmo, porque as

molestado
. q�ando alguem lhe fal� �a sucessão, chegando cionisrno, o bloco de com-I ta fixada ,p�ra a I.nauguração d.a que a vigilância dos bons gover-I asneiras não se agü -ntarn, nem

mesmo a irritar-se com os mais rntimos. Este fato-con- bate ao general Flõres da VI. Exposlçao NaclO�al de arn- nantes costumam varrer falhas, es-I Hércules as aguente. São caducas

cl,uiu-já está i; tcressando a opinião publica e esta é o Cunha pr�tende organizar o
mais e Produtos. �t'n,vado51 qu_e, panar poeiras e preconceitos da pela mesma estupidez que as ani

tribunal dos homens, diretoria central da dissiden-
este ano se verificará em" S.a0 rotina, bater de vara no tapete ma-e incomperlveis com o espi-

Perguntado sobre impressões que tivera a respeito cia do P. R. L., em Porto Paulo, onde estão sendo IOICla- rasteiro das patifarias solerles.dan- rito moderno, civilizador, progres
do discurs? proferido p�lo sr. Armando de Sales Oliveira, Alegre, destinado a represen- d,os os certames de carater re- do, assim. ao Povo, que os susten-] sista, irreprimível na sua avançada
sábado ultimo, s. exa. disse: lar o orgão maximo de con- gional c�mo pr�paratonos do �ran ta, a progressiva melhoria dos ne-I de fronteiras a dentro do Estado

«Li e fiquei ótirnarnente impressionado, pois foram trole das forças politicas
de .t�rnelo n�cJOnal. �s ultimas gócios públicos, que devem ser de Santa Catarina.

oportun,os "

os_conceitos e�nitic!�s. Frizou ainda que íôra aliadas ao presidente Vaíga� noticras recebld�s"do .RIO G�an�e realmente públicos, em cuja cola-
bom a mciusao, no referido discurso, da carta do sr. Os- no qio Grande. Ao mesmo

do Sul pelo Mlnlsteno da Mgn- boração não tenham o privilégio DEPUTADO Barreíros Fílho
valdo Ara�ha. carta que s. ,e�a. ainda desconhecia,»'. ,tempo es�es elementos vão cultura mfo�mam .que, dentre a de trabalhar apenas o paltído e Dr. Pedro da Mr.Hu"a Ferro

DepOIS de se �aver .refendo, em .to� humonshco,. a expor. num rna:1ifesto, as nur:lerosa e seleCIOnada represen- os funcionários do Govêrno, por Advogado«tempestade» que ln!pedlu a retran8mlssao, para o RIO, causas politicas e adminis- t,lçao com, que aquele Estad� mais honestos, laboriosos e idea- Rua Trajano [l. 1
do dis.:urso do preSidente do P. C., Q general Flores da trativas da sua atitude, con- com�arece�a, se destacam ad['llI� listi,ls que sejam.,----.--------__
Cunha proseguiu: vidando ao mesmo tempo o

ravel8 bOVInOS de r8ça holandesa, Ouça-se o adversário, desde i'Traglco ;�:"con-
«E' inegavel que a opinião publica está formada ao P. R. L. a cerrar fileira.s em Herefor�, Polled

,

Angus. ��- que não éstá mentindo. Aprovei- tec I rn en to na
lado do dr. Armando de Saies Oliveira. Conta s. t'xa, com torno dessa bandeira." quanto isto, o Tn.angulo

,

Mmel- te-se o que diz, se não lhe des- Câ ti) r;;;) r a
todas as simpatias», ro

.

promove, c�m verdadeIro en- cO,nhecem o senso das afirmativas! RIO. 13 -A sessá) da Ca-
Falando. depois, da pllJitica do seu Estado, o general tuslasmo, .a realização, de 10. a �Manter o êrro por .pirraça; ali- mara, de hoje, foi encerrada

Flores da Cunha mostrou,·se não estar surpreendido com a CAFE' BOM 50' NO 8 de maIO, da parada dos ze- mentar, por mero capncho. o abu- :l,ntes da hora rq�ülam_ntar em

eleição dat Mesa da A�sembléia, fato 4ue classificou de praç�5��0e-mbro bús.
50 demonstrado e provado; p,ascer consequ'lf1cia do acontecimento

pOUCâ mon a.
A t

.

P h COn t I"nuar'a n1 o 5�ltão e_ o g�cg�lho nas fatlllhas tragico de que foi teal o o Pa<
Uma coisa, entretanto, concluiu, posso asseverar: n amo ase oal

d,a mstr�çao p,ubhca, �ngordan�o lacio Tiradentes. Pouco depois�VoltoaoRio G�andedispostoa defen.de:-mecom ..energi,a O pacto entre rloiv.Rndo aIOs bichos 50 pelogosto,denao das 17 horas, quando a votarão
e não me arreceIO da luta. Quanto maIs Intensa for, mais 'nO Ce� "I .. d b t d f t :s

I
I • • ar o raça a orcer ao esa e ° da ordem do dIa recem se ini-

me agigantarei. Aguardem, pois, a minha atitude». Minas e Baía terio partidário, tudo pod':!.s�r, �lenos ciava, ouviu-se, partida das ga-
� obra de sensatez administrativa e lerias esta exclamação: "S h-

ORGANIZA-SE A DISSIDENCIA DO P. R. L. ! RIO.] 3 __ Em rodas po- S. PAUl.O, 13 -Os )Ornal5
de respon3abilid!d� estadl�tica.

rêS deputados», logo a S;;U1�,
PORTO AJ ,EGRE, 13-A dissidencia do P. R. L. 'Ilíticas

bem informadas tem- se referem ao triste epilogo (�a
A I um homem regularmen�o trajado

-

como certo que t t d" M ' F" E, lo,go, manter o erro, on,de? precipita· se das galerl<'s cal'ndc,
va'l organizar-se politicamente em furdar centros de apoio bse. .' _ B

. °f' P,ac o m0[ e o Jt:'z 0a"H rancIsco
N , N 01 N b

�

�s co que a ata Ir no que, sabao;), fOI vltlma da avia- o enSinO, a esc a. o am !en-
no recinto das sessões. Como 6

ao sr. Getulio Vargas no interior da capital do Rio Gran-I �
1

'tã d d'd
r u,

ção em Santos. te de cultu.ra, em cuj� base oCre. íacil de imaginar, os deputadosde, afim de fortalecer o movimento de prestigio á orienta- na q�des ? as

f
�an I Mat.uras Q d

.

'd do Pohtzeo de RUI Batbosa as-
c'-rcaram logo o de'.atl·nado1 pro-

'

presl enctals OI com lI1as uan o sua nOiva, resl ente ,. ,
,: � -

ção do atual presidente da Republica. .
.'" .

em Varg b d l d sentava a legItImidade das demo- Ih
d I-\dmlte-se que os governa em SOUI e a mOI e o'. . A curando prestar-.� socorros e

�ssa col;rente AVIai estabt�lecler dtambe� tumd iretofriO Jorcs Benedito Valadares � dr, MoacÍr caíu fullninada pOl
r.raclas: «,erezo no g�verno ,da conheca a sua identidade. Tra-

central em orto, egre, ar leu al1 o assim o as as or- - 'lU( )'
-

t-
'

E _) h povo pe a povo' creIO porem d If
.

'.iI I P'.
1 P R L Júracl rnaga naes es ao ga- uma SlOcope. ,quanrlO, oras ,�, lava-se () a alate !vlanoe i�

ças getuhstas (O ".' ,

rantidos por um pacto mutuo, após, o corpo da noiva dava en- �,
.

q �
nheiro Car valho g:::e pedia que

Ia ExtMle�"-1í.Ill-a da lotar;a em que se obrigam a não trada na cidade natal. já encon-It� Para�ba chamass,m o depuL.du baíano
• .. -T-� - La �

prestigiar qualquer candida� t�ou tambem num l.aixão mort"u-I- terá a sua 6'nissora. Franci,co Joaqu;m R, cha. Tal
da Estado to que qualquer dêles con- no na casa dos paes, o ex-p_HZ p"dido porém não k....ude ser

sidere prejudicial aos pontos santista. Sua noiva que era a R!O, 14 - O mini.;lro dd atentido em virtuàe de não se

polibcoR do seu E5tado. Nes- professora Alaíde Rodrigves, coa- Viação fez remeter ao Túbunal eo<'-Ontrar em c'\sa o aludido
se sentido, entende· se que tava apenas 21 anos, de Contas copia 00 termo aditi- parlamentar. Foi chamada a

Baía oe Minas têm um desti- O enterro de ambos se reali- I
vo ao contrato celebrad0 entre a Assistencia que conduziu para

no politico serr:elhante. zau á, mesma hora. sendo os cor- Uuíão e o governo da Paraíba o Posto' Central. o alfaiate Ma-
Ali:',s, no. época dos boa- pos sepultados no cemiterio da- para o estabeLcÍmento de uma noel Pinheiro Carvalho. Em se�

to:), [T!:'- s um não altera aquela locêilwade um ao lado do estação radlOdifu:!ora na cidade gliida o prt.sld"nte da Cârilara
ordem Jas coísas. outro. de João Pessôa, resolveu suspendet o� trab�lho�,

[{ro, 14---Convocada pelo general Flõres da Cunha,
reuniu-se Ontem, em Porto Alegre, a comissão executiva
do Partido Republicano Liberal.

O governador do Rlo Crande do Sul fez, nessa reu

níão, uma exposição completa dos acontecimentos poli-
tícos. ������������������������_,!:,--�����������������-�""��""""''':''.'!.-��A4_.EIIfIII�'

Houve, então, que:n aventasse a idéia da escolha de �� '\jroz 00 POVO Sem
urna comissão que se entendesse com os dissidentes do
Partido, para tentar uma reconciliação. Essa comissão te
ria no ponto de partida, a aceitação, como fato consumado,
da eleição do presidente da Assembléia.

O gal. Flõres da Cunha concordou com a iniciativa,
acentuando em todo o caso que desejaria ver respeitados
os StUS vétos, todos inspiriHlos-di<:se-l1o interesse pu
blico.

li. comisão foi, a seguir, escolhida. Ficou constituída
dos srs, Alberto Bins, Protasio Vargas, Zéca Néto e ceI.
Teobaldo Heck.

Sabida que a dissidencia estabeleceu urna tregua de
30 dias, conforme noticiámos, parece-nos que não será di
ficil haver uma reconciliação.

E,

,

quaisquer

ANO

Proprietario e Diretor Hesponsavel -'dAIRO CALLAD"':)

HI I Florianópolis. Quarta-feira, 14 de Abril de 1937 I NI J1W::H ") 751
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por MADAME MARIE

A rnulher e o

destino
NO

,.

FOGAO
NOSSAA MESA

seu
Bichus depara mesa

creança
A maioria das mulheres não vida.

f;l10U··IO [ViAYi.)i\lI\ISE PA- deixa-se cozinhar tudo por mais tem consciencia da força. Con- ------------
RA Sf\NDW! �HES 112 hora, mexendo-se sempre, tentam-se em aprovar ou discor- O Cha'Pouco antes de servir. mistu- dar das opiniões dos maridos. Os bichos são feitos com algo-I elesBata muito be- 2 gemas Ires- ra-se-lhe o queiJo. Nem uma vez siquer, passa-lhes dão bruto em pasta, Fazendo-se Não são porém 50 os bicho�:cas e vá junta, da 1,2 chícara pela cabeça que um homem pô- as armações de arame grosso. outros enfeites que requerem mui.de aze-ite fino, g ta a gota, SOPA DE TOMATES de aniquilar-se, ou vencer com ' O chá ...vicio elegante nos pai- Os pedaços de afame devem (a paciencia, medidas exatas e

para principiar e de;'ois deixando fama, conforme o estimulo ou a ses do Ocident�,Ieligião enraigada ter mais ou menos 30 centirne- enfeites miúdos são tambem con-cair por um fio e semore batende Picam-se os tomates e relo- indiíerencia da mulher com quem no Japão e em Marrocos!
tros de comprimento. Cada um fecionados com mais perfeição pOIfortemente co: I) batedor. Adi- gauHe em gordura e cebolas. vive. O chá em Marrúcos é como o desses arames servirá para se eles do que mesmo pelas senho-cione então 1 t2 colher de chá de Temperam-se com sál e pimentas, No entanto e uma verdade. nosso café, serve-se a cada ins-
guiar por de o modo da coníe- raso

sM, J [2 colher de caldo de li- deita-se agua. Qusntos homens cultos e inteli- tante. A agua ferve o dia inteiro
ção do esqueleto de cada bicho. Por isso, caras leitoras, não semãe e continue a bater deitando Quandú levantar fervura pas- gentes tornam-se vulgares e sem em todos os lares, e é uma grande Assim é que se dá o feitio mais erqueçam, se tiveram em casa ai.azeite, sempre por um fio, até sa-se tudo na peneira. coragem porque urna mulher mes- honra ser convidado pelo dono da
ou menos da cabeça, corpo e ra- guma pessôa nessas condições deter empregado Dutra chícara. Jun- Torna-se a pôr no fogo e quinha tirou-lhes toda a conlian- casa para preparar o chá.Um bo, virando-se o arame com o lhes aproveitar as habilidades,te outra 1 [2 colner de limão, ba- 'engrossa-se com farinha de trigo ça que tinha em si proprios I E proverbio Afirma que só 05 homens feitio de uma linha quebrada ou porque a cooperação de tais pestl algum télnr)O?' termioe com torrada e deixa-se ferver 10 mi- quantos outros que sendo timidos puros são capazes de hem prepa- sinuosa. sôas na aju �a da organização des-:2 colneres ri" leIte quente, posto nulos. conseguem salientar-se porque arar essa bebida gostosa. Torna-se dois pedaços de ara- sas festas contribue muito para o

(, cs poucos e sempr€ batendo. Se mulher soube descobrir e admirar Vem, então o criado com uma
me, tendo cada uma 53 centime- realce das mermas,l.car mole jüut." mais azeite gota VINHO DE JABOTICABAS nêleslaquilo que possuíam de me- bandeja, coberta cuidadosamente, trcs de comprimento, dobra-se Tenho mesmo assistido a RI-

a gota e se-nnr- batendo até ob- Ihor e mais nobre ! e na qual trouxe as diversas es- cada pedaço em tres partes, sen- gumas festas de creanças organi-ter a consistencis desejada. Fica Apanham-se em dia de sól as «Admirar» é a palavra justa, sencias que acentuam o sabor da do que as extremidades são iguais, zadas pelos papais, emquanto quer-iuito dedicado especial rresmo. frutas bem maduras, sem todavia porque a admiração é o sol que infusão. Um bule de chumbo.tor- calculadas de acôrdo com a altu- as mamaes não tem o menor trabaJunte mosterda ou môlho inglês terem passado de maduras; es- aquece a alma, é a agua que alí-] rões de assucar, chicaras, uma lata
ra das pernas, lho com os enfeites, preocupam-sequerendo mais picante. I preme-se ne mesmo dia, coa-se menta a fIôr da e em volta dessa com chá, agua fervente. Escalda- Esses dois pedaços ficarão prê- apenas COIl' a apresentação dos,

o sumo e misturam-se logo 500 flor viva e luminosa as ervas mas se o bule. Coloca-se o chá Â na sos no outro, d, qual j�' fala- doces gostosos.BATATA "S0UFFLEE'I! gramas de assucar e meia garrafa não podem resistir. quantidade necessaria,Pbo-e-tse a agua mos.
dé bôa aguardente para ceda A mulher sendo chamada de fervente e assucar no u e que se Sabre estes arames, modela-se,Dtscasca-s\� as batatas que se quatro garrafas de sumo: deixa- -parte fraca- é a maior força fecha imediatamente.Deixa-se pro- com algodão, o corpo dos bichos PRINCIPE DE GALLEScozinham em agua e sá!. Dei- se esta mistura em repouso du- com que possa contar um homem cessar a infusão e momentos depois que se deseja fazer.

tam-se em sé't:'Jicla em um passa- rante doze ou quatorze dias e

I
na sua vida. tira-se a espuma com u-na espu- Depois de modelado cobre-se Fe.n i n idades

.

dor e deixa-se escorrer bem a depois engarrafa-se, podendo-se Nela êle deposita toda a sua madeira.
o corpo com papel crepon corres-

agua. Em uma panela deixa-se usar do vinho depois de passados i contisnça e quando a Illulher con- Nesse momento, é que se ma- pendente a' côr de cada binho.derreter uma colher bem cheia três mêses, I vence-se que dela depende a íe- nifesta a verdadeira arte de quem Assim é que o pape' crepon quede manteiga. Deitam-se então as lidade do seu companheiro, cria prepara a bebida. Até então, se- forrar o esqueleto do elefantebatatas e salsa picada, bem fino, BOLO DE FRUTA então uma coragem digna de ad- guiu êle minuciosamente o costa-
sera cinza, o cio cavalo, preto,

mexem-se, em seguida, tampa-se miração. me.
marron Oll branca, da onça, mar-

;:. panela e dein·se assim por al- 112 chicara de manteiga, 3 Para o homem flue escreve, Agora vai fazer galas de seu
ron, riscado com tinta. Nankinchicaras de farinha, 2 colherinhas I Ih I A f há' tguns minutos. por exemp 0, a sua mu er, a sua va oro o per umar o c , rms u-
preta.de fermento, 112 colherinha de h"

. , d d c m a sua fantacompan eira a o seu servIço pu- rara, e acor o o -

Pintam-se a boca, nariz esál, 1 ovo bem batido, I cl-icara I d
.

I
'

b I' gen:;, em que se sáe� blico. Para ela são i os 05 seus sra pessoa ou com um sim o ismo olhos com tinta Nank.n preta dde leite. b 'I
' .

f Ih
e ci ade chuvosa e cinza, onde e:trabalhos e a sua crítica sincera su tu, as essencrais ou as o as vermelha, bem como as patas.Peneiram-se os ingredientes d d h I

. impossivel usar um casaco bran-e justa, vale para �le por todos 05 secas e rosa, e orte ã pimenta, Os olhos podem ser compra- �secos quatro vezes e mistura-se a I d d
.

I t d b co ou uma iropermiavel rosada::e ogios os mestres. e VlO e a ou e am ar. dos prontos.1•-to a manteíga. AJ'untam-se logo P h d
.

I D' h' t f por outro lado, chega-se a um
o

ara o ornem e negocle� as epOlS, serve-se o c a- are a Pelo procosso explieado poder- dO lel'te e o ovo. d b país e ból, improprio para oopiniões a compat!heira, os con- que ca e a quem o preparou. se-a' confecionar uma variedade dColoca-se nuraa fôrma com I Ih d V b b-d b d I gran e mauteaux de pele ou dese hos 11ue e vêm-mais "jns" erte-se a e I a em o a -

grande de bichos, tantos quantos lã pesada.manteiga, em forno quente, por tinto que da renexlo, --serve-lhe to, para fazer espuma e nAo se
se queira, aproveitando-se mesmo C d'd I'u!)- °0 minutos. d d d f' d' ree 1 ell IZOU um conjuntoQ ;.. muitas vezes para impe ir grllO- eve erramar uma gota ora a retal� os de papel crepnn de cô- de manifyl vermelho e amarelho,Uma vez pronto, corta-Je pe- de fracassos. chicara.
res diferentes.Ia metade, unta-se com bastante E

.

é 'd composto de um estilo sport, umA mulher chegar sempre mais Bse rIto seguI o com serena Os cachorro; são hOJ'e muito.

h
.

-

d b d
.

casaco trt:s quarto� e uma blusamanteiga e rec ela-se com mo- depressa ao fim de qualquer solu- maJesta e e o serva a com viva interessantes DOiS circos e sendorangos machucados, com assucar. h d t com arabescos pretos sobre ama"ção que o omem, e, isso se ex- atenção por to os os presen es, alguns confecionados, não se deve relo.Cobre-se com nata batida. I d I d
.

J d ã dp il:a porque: �en o e a I! com- que JU gam a e ucaç o � um
esquecer de fazer-lhea uma vesti, Uma boina de feltro enfeitadalENS INA .. SE pleil'ão fragll, habituam o espirito homem de acordo com o seu mo-
menta, o que muito agrada a cre-I Jr

d d h com uma plliloa e �apatos semi-'e os sentidos a um desenvolvi- o e preparar o c á. anl'ada.Jr sportivos de camurça inglêsll'" �mento maior. Daí a sua sup�rio- Ha homens tão habilidosos fazendo jogo com as luvas, coTt'ridade nesse particular. Ela defen-· Seg ...edas de que se tornam verdadeiro� artis- pl�ta, com uma echárpe marrcn,de-se pelo instinto, é como certos tas na confeção de tais bichos t' a ele�ancia do conjunto.animaill que presentem no car» o EVa I não é raro saber-se que ós enfei- Heim no� oferece por sua pbr'"mal qu� Ih!" está para acontecer. tes de mesa mais trabalhosos são te um vestido de ancora verdeE' um dom quasi divino. O melhor pó para ser usa- qUelSI sempre conf�ciollados por com cinto de couro preto, casa'Por isso, quando o homem es- do durante o verão é o li-
co verde com fôrro de flanela etá ainda com o Japis na mão cal- quido. Ha quem diga ser Durante a estação de .calor h Iculando um deterMinado fim, a prejudicial para a pele: mas a p�le deve ser pulve!lsad.a c apéo verde, tiro ês. As luvas e

mulher J'á ha muito, por palpite, ha pós !iquido� que estão a OllUdo co_m uma l�ça.o. fel- os sapatos são de couro envgrni-
t d t sado. assim como 05 botões e apor' illtuição. já havia dado a 80- isentos de todo e qualquer a a seguin e maneira.

bolsa.lU�ã? exata do problema que o elemento prejudicial e for-
Agua.de flôres de E'M. CAS.\ DEafhgla. mam uma coberta protetora ab' 360 -'\ FA\1iLIAI EI d

.

)" t I t d s uguelro grs I tI a in a sempre maIs Igeuo con ra OS e emen os a na-
"'i1c'" : 360

a ugam.se quar o;; com ou:

)1 pelos caminho,s mais cur'?s. tllreza. No entento, nen�um �SPi��;�ade Necoli 2: ema pensão p'a colegiais e
Por tudo ISSO, a wuiller pre- destes prçparados deve fIcar

AI o I 36 ,.
smoçs solteiros.

III
ciza compreender, :lida vez ml1i", mais do que o tempo neces-

c o
Informações neste diê.rfO.

qu� o seu papel junto do homem sario porque póde obstruir Isto limpa os poros de to·
L

--

a quem tomou por companheiro, os poros e causar era vos. das as impur:eza3 e refresca' OCOmOve I
r não é apenes pua a continua- O pó liquido deve ser os mllsculos faciais que ten-

ção da especie-o que seria ba- usado sómente para impedir dem a se relaxarem e a se Compr3-se um em perf.;::itoO qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e, I .

d d 'I fa,ue tira as sardas, espinhas, cravos etc_ sem des-

I
Ilal-e sim como responsavel prin- a queima ura o so� e as atig�lrem n,) v '·i). e3taJo \1_ fUfl!;jQn�"'!ltnto,� cipal pda vitoria, ou destruição i sardas; deve ser tirado COifl Esta loção pó k �er usada Com forças de 100 a 120�I casc�r a pé:e. I d I d "k t

. .

't H�l comp eta, aque e estino qUe,l um :Jom creme nu nuvo, as- com o mesmo eXI o nas

I
. P.

��=;'iUiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiUiiiiiliiiliiiii·"_'...Oiii'liiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iii_iiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii_iiiiijiiii�i faz parte ir.togral da sua propria sim q11e se voltar da praia. mãos, braços, peitos e colo. Informações nesta redação,

Fumem charutos

O afan de movimento inva
de todos os animos e todas as,

estações. Ir para o sol e fazer
aprovisionamento de saúde de ju
ventude e de otimismo. As gran°
des casas de costura idealizaram
modelos especiais para sstas via

de umaSALADA DE FEIJãO

Cozinha-se o feijão (de prefe
rencia obra ...o) em agua e sál
e rega-se com m61ho de salada.
Querendo, e,itÍi/l-Se com rodelas
de cebold.

ESPINAFRE

(Modo itali&no)- Um quilo
de espinafres, 1 COlher de tou

c' r�ho. 1!2 colher (�e gordura ou

mmteif.:'él, 2 colheres de queijo
ralado. Frita-se a toucinho, cer·

tado em quadlo�;nhos, em gOId�
ra quente, acr�scenta-se o I!Spl'
neohe lavado e p::ado, tampa-se
a panela e, cb'xa-se cozil,har
durante I 5 mÍnu'ús em fogo hran·
do. Em st"g,:!�da, juntam-se 1
cnicara d� caidG de carne, s41 e
5WWWi� v��_��• _-�Ym-�����-�����������o��

Mathematica Elementar, Arith'
mética, Algebra, Geometria, Tri
gonometria, etc.
T ratar no Curso de Madure

za 'das J8 112 !-loras ás 19 112.
132.

sonho da mulher,

,,*,
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Indica:
----_._-_ .._-----------,---

I Dr. Ricar(io \
I Gott:smE�nn

i/�I"CCa A'�; O Il\ 8:1 k"�'1lil'/iN·� ��t�".� i11fJJ�-
Ex -chcfe da clinics do Pospi
tal de Nürnberg, (P.vcessol
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalis�a enr cirurgia

Ger�1
..

u

/1.;1 f �<!) •

t 't.:� � � Q tem seu escnp-

7 I;�:-.,

[(.ie th advogada á rua

Preto

ln. 70. - Ph.OJIP· 1277.
.

!

I i. aix i PO::;t�l, 11 O. l

T
Advogado

Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
I� Dr. Renato

==Barbosa==
ADVOGADO

J�clvoga.do��:�'<
�.��
tB :<.u'! Cons. lVtafra, 10 (sob.

� 1.__Fon:.
1631 p. 1290

fi l·,r.r (\{/'$r'f"l::I. dJU: }U'J U,j1J

38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552.'�,g70

.f,PT1'/'.l f-<!,L!ZAOO
í-�, ��F.RVA.: :vIAIS DE
r<ECEri'A F;VI 1935
P�OPRÁEDADLj L/iOVF.IS
F:.ESi;iC'NSABiLlDADES ASSUNI IDi\S Elvl 1935
S�NIS'l .nOS p /,,,, JOS EM 1935

'

.. :(.';,'\
',,'IIr

Partos - Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
�h'etQr da M�tel'i1idade
r,��tnCc do HfJlpf.iai

(Curso de especialização em

moleetias de' senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e j, tarde _, Consuitorio:
i\NITA GARIBt\LDI, 49

A��mt'�I. SUb"Ag\:,naelil e 'R€!!t\ul:Q!!t!nu': �6i1 f!'VíuL.� LilW' '!!íití�$ 1..19 E;!l\!IdOI
f'li t�n<i!,11 !"� iS�"�!IJ�,J�, rII�� prln �i�m!ii priQêlJ� 'J'lJtr$/fig ra li,' 0>\";.

I\gentes e�� F torlaocpot is:

C;a,n1UOS Lobo & (:·ía"
•

Rua Conss � h{; ire' f�afrê, 35 (sobrado) CnD<8 Postal.
reui ct 'L N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA
r;: «:c W ; .J!..• h�' i ("Ci I!,-:.. n1 I �s;ru n a t$:'� m ta i a�'I�,f'(l�':..:'l' i!n(' f.ê a f�v t' g ( ,'" """t � � H 11 ii::H?'l.h·' Q

-

�; 'b? J 'j�'Jj al· ,� I

19

.;��- it-\r _��':��:;j.l'l --------���
,��� � .;.��:. -''!..;;y �rJ� -------...�tt----,

-

---.-11\ Adv ......... <""'F···�)...-.�,

� .•J' r:: ... 1 ..... ', .!';:)

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·-·Rua Tra
ano N. I e das 10 ás J 2 e

das i 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 ,

.RESIDENCIA- Rua Este-l
Lves

Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Desemba gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

'I.__:uaTrajan�
-------------��

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
CEnica geral e prothese da

Boca
Extração r.em dor. por
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULI0RlO:

1(ua Trajano n: /7
(sobrado] •

Telefone: 724 (manual)
HOHAS J\t\ARCADAS

D }'. ;\. ...� ," oc"U Çh--";;l, I• 8vH�� ""'......."

Boabaid
CLlNICA GERAL

Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás J 6 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinte, I J

1 elelone, 1595

!LI:� f!llIIà..1l\I "f-,'!! � - E'"V tIâiD Ia ...� II'{!!:.:.--::�
no legar denominado vila
Afonso Micholé.três easas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se eern

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa 11. 5.

VENDE-SE um"! padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e d.spondo de bô.

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, rlirigir-se cÍ Gerellcia deste
jornal. j

i!!'J

VENDE.SE uma casa no dis
trito «J()à;) P';'5sôa», Estrei
lo, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jal UH e cozinha.
viin'as instalações. No aprasil.

vel recanto da Ponta do Lt"a'
Preço especial. Tratar com Joaã
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias �)v,;i :"des de laran

jeiras. Íimoeirc., ,rande quan-:
tidade de enxertos ,,1.05 de rosei
ras, tem para vender

CARL S NILA ,;i ....

�;;,

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clinlca médica da crlan·

ças 8 adultlli

LABOf{l\TORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente "as
4 ás 6 horas

Consultorio: Rua' João
Pinto /1' 13

FONE-J595
Rr!�:iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
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!'l Pp<t', Cousolidadas do Estado de Minas �Ill S I h o' G D ti:;l� ,Divid;:\ Fundada do EstadJ de S. Paulo r� ��1j," e n . e';:.' a vos =.".'�� "ubras do Porto de Pernambuco. U . � ",," :
� VENDEM·SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � I Só os fabrieados em joinvílle pela única fabrica : ,

, NO BA.NCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � do ESTADO • cOln"'� a neve
�

.��� COLA DE S.ANTA CATARINA. A' RUA TRA- � PEÇAM PREÇOS-CASA � I EPE� A U·· !
JANO I'l. 16. �

.•;�:,
r-......

I:" ::.!� Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE � w

���oo��OO:::_�,·�:;.�����&fl�����.::�� �-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiii__iiiiiiiiiõiiiiiiiiõõiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiõiiiiiiiii iiiiiiiiiíiiiii__iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiõiiiiãS� • •

I: Halila agradavel I
· ' .
G so com fi
• •
• •
• •
·

S b I
ti

i
,-,

u io !
I i
• e
• •
� o
� $
I: a vossa :
G •

I •

: PASTAI$ o
• •
o D
.00••••0 .

i �í\i��.Ç�"'''ATfUZ a Imperatriz ;das Aguas �
& DEPOSBTO FPOLIS.

FONEE-
N.

'3M�oIl';i , G
.-_

U � INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
�� (.) ��.�,n.:-.)Xir""�'iO larloarnento do {'.;;arbur�ant<i:i! nacior\sl � PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

� FALIc.:oL-MOTORT � Sr. Abano de Souza Lucia

1��""':"'L��,s;.",.il: _*" .0. �g�.lA�;;n;:lVA tiiiiiiiiiiR_U_AiiiiiiiiiiiiiiFE_L_IP_EiiiiiiiiiiiiiiiSC_H_M_IiiiiiiD_T_N_._2iiiiiiiiiiiii-_(iiiiíjjSO_B_R_AD._O_)--.

"

A GA7E1.A-Florianopnlls-1937

n��ad��:e� sões

\'� v'"" ;�'h �.� -� I i- ��"" ."","", ri (';�',.
�

.. _ �.; ."'_....... -2,� 'I' I, <-' \'b.""" I' !f..... ;. g
;

o MA!ÜI< E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAIIA!UAf·.E�'j, �UPL'f\JOI:( AOS DAS GRANDES

c. fITAIS

Cobra. ça ;,:(é por gu1tl!: senhorinhas, Fiscalizado
p 'lu .'. Li) 'Sl::LIU.

'.lu é' Ir ao � tapera Imperial pois, nele
enccut- Í' andes vantagens, coníõrto, honetis-
ddLle t ,LI�.:e se.c 'o o que muito lhe agradará

Ilj;"j'.

Nos· ,.')'; (.la Farrnacia Popular, á Praça 15
de l'J, v, : f; .

•-"-----g;jFtm__._ ';:;"WN "'1jij'iA'1t' );-nr.w;iiiiIi_iiiiiiill2!WPP__·-�
'

__iliiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiílij':';

�. "',

I:
,� �.

I

Indo a JOINVILLE

Hospe- Hotel Centralde-se no

COSINHA DE 1 a. ORDEM sob ta orientação

L
do propríetario -ASSEIO E. CONFORTO

Rua Vhlconde da Taunay n. 185 FONE. 684

CHARUTOS?

'I
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baia.
Vende-se no Café Natal, Tabacarla.Baíanajkes,

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro) ...Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

I I

I

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL
".".__. .........

.

_----._-----------....--_ -

Os melhores preces
I Ao acance de todos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA- +Flcrianopelís, 14-4 -1937

QUinta-feira
.-----------------------------------------.

1
�
s-,
�l

Serviço Aér&G Condor

,
Para o Norte

Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.-feiras 11.50 horas 2a,-feiras 10 horas
4a.-feiras 8,50» 4a,-feiras 20 »

5a.-feiras 11,50« 5aAeiras J O :+

6a-feiras 8,40» 5a,-feiras 20 »

�'')ar8i {) SUl
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 2,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas 2a.-feirds 11 ,.

4a.-feiras 8,50 horns 4a,-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a,-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

Jockey Club

o mais elagante centro de diversões famí-

liares.
Lu.xo, seriedade, cenforto e distinção.

Fsplcndído serviço de bar cem bebidas na

cionais e estra:1jeiras.
F'2crican.cnte iluminado com instalações mo"

dernissimas.

RUA TRAlANO, 10-sobrado-nos altos da
..

Sorveter!a uloriaI
I

,
•

.'0_" • :_-- _. -.

"_'===n2MlL_ .

5

Recebemos e a�rade\.em(:s o

relatorio da d reteria da '" (,yai
\1aii Lines, 1 mitad (M :'" ;-:., ,-;'

lnglêsa], r.Je.ente ao ano de
1936.
E' um trabalho inleressante,

pelo qual se verifica o progressoCons. Mafra, 33 da importante Coml-lanhia da Na-

I
Fone 1.191 vegação) a qual, sem duvid!-\ es-

- -

.

- �_.... ....."""JiViI<"-,�, tará na vanguarda de to(!as as suas

II Esbofeteado iqu"'Ii.t'�, a�rt§('Oluu lJ'�:"
"

congcn-res assistentes no .oundo.
.' '. j ,,,,,,,ctovo.

diretor, que ,"0"''-''" O referido relatorio acusa um

I pO,'ft uma pro ... provlder,clar,
.

lucro de 631,086,8.4 .. libras,
I �·t' • d' d rlt�'t")ois de �atisfc;tAs trv1ns as dn-

I"
'}f:{ S� r .

n{íJiJ;;l,�C'!r.'inl;:i=OVeat;"e","' u
�

pezas de viagens ad ninisn ação,
propaganda, seguros, depreciação

Somos informados de havei' si- sobre estabelecimentos, mobiliario
do esbofeteado por uma proles- dos escritorios, etc.

� sara, no Grupo Escolar Lauro A policia foi prf venida pelo f-\fim de manter e fortalecer a
M"ll I d I t tenente Hercilio Reis, de que carros, em sentido inverso aou er, um a uno aque e es a- posição da Companhia no sp.rvi- d

' 1 l'b I' • d' no terminus da rua Fernando RraD e «fala» que rei} izararn,e ecimento e ensino.
ço sul americano, acaba esta' de �

A
'

d I M h d
' .

mas, sem caráter de disputa,progenitora o a uno em ac a o. quasi na esquina com
-ncomendar aos srs, Harland e

I (J
' Daquí, partirão em caravana,

������I������I_
a praça gene ta SOrJOi se era- Wolff, Limited, r prop.ietarios dos

II h I t doi h - percorrendo os mesmos locais porpen avam em u a ui'; omens. estaleiros de Belfa�t, um paqueteBanco de Crédito I' Dirigindo-se para o lacó.l o I
onde vieram, porém, como dis-

P" para ma as e passageros de... f
'

OpU Iar e Agn- I cornissario de dia constatou' achar- semos, sem en tentar os pengosI 25,COO toneladas brutas de re-

cola de Santa I S� fendo lzidro Vieira, com unja anteriores.

Catarina :1 prolunda canivetada no peito, cie- g��): a ser denominado 'AN-, Procm.arão" é certo, vencer os

darando ter sido seu agressor U· ,

d A quatro mil quilómetros tjU � sepa-
, m novo navio-motor e cerca , d - d

' ,

(5 C R Lida.. 1 I Waldtmar Caetano, conhecido d 9 000 1.1 b d
raro a, uas gran es capitars,oe. oop. esp, a.) e, tone a nas rutas e re- d d" d' 'pela alcunha de "Carioca" sem esper reio e ernpo, co-

I C f d gistro, a ser denominado «LO- lhende outros dados dt:: toda a

I
arioca oi prêso, sen o qu CHAVO��», destinado ao servi- d

,

lzidro Vieira, depois de t-r sido da Co.npanhib para a. CO'5ta Nor- natureza, que na via a não pu-
;. r» d H t I d C' deram, observar, para dar ao au-r meorca O no OSpl a f' an-

te do Pacifico, esta' atualmente
Capital 136'.700c:.t.OOl} ii' d d pld A u to d P I tomobiiismo continental. maioresiP a e e o r, t.g.,' e au a, sendo construido pelos mesmos
Reserva 56:424$498 'I' foi tambem recolhido tIO xadrez. di' d

factores para que se possa mais
arma ores nos seus esta erros o lacilmente c n

.

, j'ô ,.---- I
. I Clide .'

o segurr a I!>a�aoRECEBE: DEPC>SITOS : 'Em S. Paulo .

I normal daquelas por u-na, estra-

PfH5AHDO 05 lOS M I Bebidas Nacionais e Extrau-l da que satisfaça as necessidades.

SEGUINTES .lURl)S�! r. ace- geras só NO I Sómente, hoje, é que o as-

da Soares CAFE' .JAVA s�nto ficará d,dinitivamente deci-
Praça 15 de Novembro dido e a partida marcada no re-

Antonio Paschoal cinto da Feira de Amostras.
E' bem provavel, que com os

Mala Real In " A

glêsa
Gazeta
Desportiva

Os argentinos voltar
rão ao seu país po

terra
RIO, 13 _. Para amanhã, e"�

tá marcado o regresso da equipe
argentina, que participou do "Raid
de Cordialidade Internacional" que
o «Clob Automobilista do Uru-

CjC Limitada 5'1. ala.
i CIC. Avisof'reviofr]. ala. S. PAULO, 12 - Regressou

II
Prazo Fixo 8'1· ala. aqui o sr. Macedo Soares. Abor-
---

dado pelos jornalistaa, declarou:

I - «Estive descansando e in-
UMA V IAGEM teiramente alheio ao que se passa CINE REX, ás 7,30 horas,

gratis ao R lOna terreno da lúta partidaria. um filme da Art-Butterfly,com
O S lã P á R I Em Lindcva chegam poucos Alessandro Ziliani e Carola Ho-a ao rogfesso, ua t- I'

.

'J

F r S h
.

dt 5 d
' jorna Istas, notadamenle canoc as. ehn

VC�pe t
C mi

t n.d d
ara a Não é de admirar, portanto, que

.

.

B' ets a °dPo� �m a e.

b I esteja bem pouco ao par do que CINE ROYAl ' 7 8 30as a a qumr, no seu a -

, d " �, as e ,

-

b'lh t d L
se esta passan o . horas, em sessões das moças, umcao, um 1 e e, quer a 0- I d' dteria Federal ou da Loteria O Alud Imos

h80 regresso
E °dsr. 6�me da Art-O espião diabo-

S C t
' sva o Aran a para os 5ta os Itco com Fritz Rasp Hild von

. ,a arllla. U 'd " 'd d b
" .

O I t d b·
m os e a atlvl a e que o em aI· Stoltz e Olga Tchechova. PORTO ALEGRE, 13-.11

Ih t enjve ope, co� en O O 1- xador brasileiro em Washingt0l1 Ie e eva um numero que Federação, em comentaria a pro-
, "d' d t

'desenvolveu nos circulas da

pohti-I CINE ODEON o lider focaCOmCI.l1l O com a cen ena 'I
" ,� po:;ito do sr. Arlllando de Sales

i do primeiro premio da nossa
co naclOna , liza. ás 5 e 6,45 horas, um 61me Oliveira, escreve: "Ao inauQUrar o

l' t
'

t
-

d d'
O ex-chanceler declarou-nos:

I poli(;ial
da Universal-'Defenso Posto Central de Aliste.mento do207erdta _\�a, ex róa�ao o tIa «Nada posso informar-lhe �o- res da lei· com N'oeman Fos'er"e lVlalO pr Xlmo pron o' ,l Partido ConstituciorJalista, o sr.

,

'
,

. bre o aSfletos politico da mi�são' J d'th Ali' '8""0 h Ad" ,

e arrumar as malas e VIIao· e u I en, e as ,j oras, rman o de: Sules O;lVêlra teve
- de que fOi encarregado o sr. 05- 61 d \l r Perl'Oosa 'd

. ,Salao Progresso buscar uma um me a V� arner- 6 ,op(lrtum ade de dizer quais são

Passagem para o Rio de Ja- vald� Aranha. com Bette Davis e Franchot TO-I as atitudes de seu espirito em face
.' So lhe posso adeantar que du-

d f
..

� '.. _!'!'''"d."r.l,,,�{jl�.. _ _. .

{" "-
. ���� �elro, num dos vapo,res T

da
rante minha ermanencia nos Es-

ne.

I'
os enome,no,s P?hhCO� da atua-

••oeo.(i.�G�j,����•••G.�.,�., firma Hoepcke ouda Cla.Nac.
t d U °d

P
, !idade brasdenaJ.:.nvo!tas no ardor

_ .. a os m os constate! que a preo , ,

IV A de Navegação C05teua. d O Id A CAFE' BOM SO' NO patnotlco, suas pa avras claras e

.. V�c="" -Ia embriagues e.·· A passagem é de ida e 5Wençah, °tsr., sva o, ran�a em

.JAVA nitidas pulsaram sensivelmente as
* • li> 'UI 'l' 'I ..

I
as mg on e necessana, pOIS que -

d '

� ---

�.
vo ta em przmelra c asse.

t t d d b
' Praça 15 de Novembro energias e uma esperança CUJOa �� N'- d'

,se ra a e um gran e em alxa-
'd "d

' ,

d'i6 "'� ao elxe passar a opor- d ' lt d t Antonio Paschoal senti o comcl e com a vltona e-

� Um só vidro dn

i
tunidade de ir, pela primeira orp

a a, ura o pos o,

h finitiva das realizações democra-
• REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES '. vez ou de retornar,em visita, B �lr 15S� m€smo ac o que o

ticas.
& .

'd d ·Ih 10 R·
raSI e!ta de perabens, tendo o Pachor""en E

.

hW b d trl'ste Vl'Cl·O I. a Cl a e maravt asa 10 O ld h'
I· ntre nós, neste IOstanie isto�

A asta para a cura esse -
.

.

d J e' é b I
sr. sva o Aran a novBmenh: a ti' d R Iz: G

e atn 1�0 ,:!rn umd coméP e- frente da embaixada de Washing.
.

OS Cav a oS rICO a epllb ica, e depois do
V!8 A' venda nas büas Farmacias, i!1il1.

men O O rell10 os CUS,
tono Pastando... sacri6cio de tantas I�tas em prol

•
•• ..

'lU' prometido á gente pelos pru�
_ I �a, verdade e do regl.men, lIão é

ti E' um produto dos LABORATORIOS úlvUNANCORA - Jomvt11e .. fétas... ,___
Ao passarmos esta manha, se-' hClto a nenhum esplllto esclareci.

•
. '..

_
�

. _. iU�� , '. .�.�. ." Vá. hoje mes�? adquirir.o .., Iriam aproximadamente 8 horas,] do e patriotico duvidar das rea-

_••••G.���••IUJGG.O.�•• seu bilhete e eXIJa que seja PeCUliOS Ip�lc. Pr�ça Benja�in Constant, lidades d.)s dias que hão devir e
.

I em envelope fechadol vimos alt, nos canteiros do centro, que recompensarão largamente o

''!i!!III_!I!���������������������7i1 Parece incrivel! Uma pas- pagos esmagando as plalltas,dois pachor- povo brasileiw. no martirologio----

sagem em primeira classe,de rentos cavalos e��ueléti.cos. I das revoluções ?ão póde e não

FI· I' ida e volta, ao �io de janei- A Caixa Telegrafica Bendi- O caso, que, Ja de SI, não abo- deve ser esquecIda,.11 10 r I anopo lS ro,completamente gratis! cente, associação de classes dos na muito para uma cidade que se O ilustre president.� do Partido
Depois, e uma oferta do funcionarios da Diretoria Regio- preza de capital, merece tanto Constitucionalista, externando, as�

Salão Progl essa, o feliz dis- nal dos Correios e Telegrafos mais a nossa reprovação,quanto é sim, pe�ante a nação, 8eu credo
tribuidor dos ,grandes pre- deste Estado, efetuou a 11 e a cel'to,acharem-se mesmo em frente, de homem publico, nào faz mais

'. 'I mio�!
i ' ..

18 do mês de ma�ço p.p., o pa- varios operarios da Prefeitura con- do que obedecer a vocação nacio-.

I·
1 J, oe AbrIl,. o prIníelr? gam�nto dos pecuhos de certando a rua Blumenau,com um nal, que é a sua propria, no ter-

sorteiO da Lotena 5. Catart- J :4UO$000 cada um, ao sr. João caminhão descarregando terra,sem rena politico. Essa vGJcaçãCl é o
I na, a loteria do pobre, a lote- Vieira da Silva e a d. Filome- que neliihum dess�s homem, se Brasil demncratico que lutou pela
I ria do rico,a loteria do povo, na de Jesus Marques Pinto, res- lembrasse ou se désse ao trabalho reforma de suas proprias leis.anm
I a nossa loteria! pectivllmenle inventariante e viu- de enxotá-los, ou, o que melhor de que o espirito de seus homens

va dos socios falecidos José Vi- seria, pegá-los, recolhendo-os ao pudesse viver no dt::safogo d� um

eira da Silva e Hercilio Lazaro curral respectivo para éa multa regimen honesto e garantido pela
Pinto, ambos guardas-fio do Te- cQmpetente, ao que se apresentas- verdade eleitoral e pela si!lc�fida�
legrafol Íle como seu dono. de do votoR•

guai> levou a efeito, com êxito

invulgar.
Mas o regresso dos destemi

dos volantes não se processará
como todos esperavam, a bordo
d€: um c .nlortave] navio, rodea
dos de todo o conforto necessa-

no, como me. ecern os nossos

bravos visitantes,
Resolveram regressar a Buenoi

Aires conduzindo seus proprios

argentinos, regressem tarnbem os

uruguayos e o unico volante chi
leno que representou o Chile, na

prova vencida por Norberto
Jung.

"A Federaa
ção" elogia o
sr. Armando

Sales

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

FI rlanopol is

I
I Dr.
I

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Rua Trajano n. 16
(Edifício proprio)

(:�ARTAZES
DO DIA

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt n. 5
TL.LE,l''ONE 757
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Aberta a sessão, tornou posse governo.O rendimento das suas aves, em ovos e gorduras ó sr. Juvenal S�ldanha, suplentedepende da alimentação que se lhes proporcionar. convocado para preencher a vagao

Prefira, portanto, do deputado renuncia.ite sr. Guel-
fARELINHO e TRIGUILHO

dE,tá em t Jun hOI hs o digno J' '1'
.

t são ra Blessmann, que durante ois
.

\1
o

� r 1
ótimos produtos do Moinho otnvute, cujas van agens

anos exerceu a presidencia dapatrici» sr. I lrcdo -Iontenegro, indiscutíveis,
B R Assembléia. Passou-se, em se-p'esllg'cso pr«] rto d,� orn e-

tiro Filial de Floríandoolis: Cáes Frederico Rola--Caixa Postal, 113' guida, á eleição da mesa. Apu-
��j ..,......., -3':1' ---------- ��o-,,�, ��;t.:'''''':"t.,N [ada a votação, verificou-se q\le�'1�\� �,. >.,---------- c..<:.J- � �
r��

- ._A� ,

� a chapa oposicionista obtivera 21
i�)�

S t
II!!

�
votos e a chapa governista 18

1; _!�_1_1e_o_:�_�_�f�_tb_�_U__
o

_r_tI_ "_I__e_,___ ar e. orve erIa � ;r:��::i�!O :?���u,E��;��::;
�� [:L{ � I no ���! t��,e��:;'í�:i;de���. ,,�re::;il."':
��� \..",_.:G� �JI sr. DeCIO Martins Costa; 30,
'i, secretario, o sr. Olivêrio Deus.�" ",.,,,,,.,,,,,,,,

, Para til 40. secratario o clas-
sista sr. Gogeiro Filho obteve no

primeiro tume 18 volos. Foi ne'

cessaria procedt!f a novo escru- . COmeçoutinia, por não ter sido atingida CIDADE DO VATICANO,
_

a votação �bsoluta. 0. mesmo 13 - Os cir�ulos do Vaticano expc,rtaçaodf.putado fOI então eleito por' guardam a mais comrleta reserva

14 votos. sôbre a nota que I) embaixador
Tanto serem proclamados os do Rcich, segundo informações de

eleitos, como por ocafião da fonte alemã entregou hoje á secre

posse, a assistencia aplaudiu. tar;a do Estado, em resposta á re

Amanhã serão eleitas as comis- cente enciclica do Papa.
sões permanentes. A expectativa . Nos meios bem informado:;
é que a oposição, constituida de consi2era-�e, no entanto, COla0

13 deputados frentistas e oito exato, que o govêmo alemão
dissidedes liberais, fará a maio- apresentou um protes�o à Santa
ria dos membros das comissões. Sé.

O Partido Liberal, que apoia A partida do embai�ador ale·
o iO\'ernador Flôres da Cunha, mão para Betlim é tida como imi
não elegeu nenhum me;nbro da nente.

RESOLV' Rll.M OS SEfjS NOVOS PROPRIETARIOS REDUZIR OS PREÇOS
EViPREGANDO EM TUDO GENEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE.

�J
��� ...��.:.•• ,1"""T"=J .... )

íH-lIVcR5ARla5

Dr. MÍ/:!,Uê! Boabaid
Passa hoj-, o aniversario na

talicio do distinto e talentoso mé
dico patrício, sr. dr. �v1iguel Boa
baid, que pela sua reconhecida
competencia e zelo profissionais
km g vngeado w·ral simpatia �

renorn- em nosso Estado.
A ' 'azeta (1""; r; 'rh o.

Preto Pedre Kass

Celso Ramos

Fe!h.ja h,.,j", a dila aaiversana
d

. " D d.0 pre5'v i) cont.,r. a reo sr. r e ro

Kuss, J'gw preiei:o do pro�pcrc
municip.o d- Perto União.

Gran_lç[:O 'te estii ado p-Ios
seus muaicipes, o distinto aniver
sariante será alvo de sinceras

homer.egens.
A Gazeta Íeheita-o,

mente.

elusiva-

FLORIANOPOLlS, 14 da Abri! de 1937�
.----------------------------------------------�

Haverá 511 ..

cessão

Procedente de Lages, está nes

ta capital, o sr. Celso r�amos,
abastado fazendeiro e politico
destacado naquele município ser

cano.

"em actuando com grande
brilhantismo e geral agrado nas

noitadas de arte,--que o Casi
no Imoerial está realizando cem

a cooperação eficiente de desta
cados artistas patrícios e estran

geiros, --a festejada Cantora Ma
rina Reis, denominada pela cri
tica-a rainha do Samba.

S. PAULO, 13 - Cheg�u
esta manhã do Rio tendo viaja.
do de automovel o sr. Sílvio deDaremos, amanhã, inicio a uma secção em lingua Campos.1 -

a.ema. A proposito do regresso desseDestina-se ela a trazer os colonos teutos, que por
procer perrepista escreve a Folhaventura ainda encontrem dificuldades em compreender o da Noite: A nossa reportagemportuguês, ao corrente dos acontecimentos de maior r�le- procurou avistar-se com o antiguvancia, ocorridos não só TIOS país, como no estrangeiro. chefe perepi sta.Trata-se de um melhoramento Impórtantissirno IJa· Não foi facil. Pela manhã o sr,

ra. �u_ja efetivação não nos poupamos a esforços nem sa- Silvio de Campos compareceu aocriliclos. I seu escritório tendo aí recebidoNeste periodo excepcional em que todos os que varios amigos e correligionariosresidem no Brasil precisam estar ao corrente de que pelo politicas aos quais transminu im.mundo se passa, a iniciativa d'A Gazeta, uma vez orien-
pressões dos acontecimentos qUetada devidamente, irá ter, sem dúvida, larga repercussão pre.enciou na capital federal.

nos municípios onde a colonia teuta vem desenvolvendo
S d apuramos o sr S'-I'• • • ',:J d I b d egun o ,. I VIQ

sua profícua e dmarm�a atívíca e, co o oran o para a de Campos veiu bem impressiona.grandeza da nossa Patna.

I
do com o rumo das negociaçeEm o número de amanhã, A Gazeta, publicará, politicas em torno do problernesdevidamente traduzidos para o alemão, alguns trechos do. a

.

d i A 'S I
sucessor-o. �recente discurso pronuncia o pe o sr. miando oe a es Na sua opinião a situação dOliveira e eutras notas, por nós julgadas de interesse. do P. R P., nã� poderia se�
melhor em face desse problema.

Entrêtanto o chefe perrepista
acredita que entrevistas pulitic:l1
neste Instante só podem prejudi,
car o curso dos acontecimentos.

Por ora o mais Importante é
que haja sucessão e esta se pro
cessará latalmente.»

eazern AH .J5 ;inE:

Dr. Lourenço Wa!trick

E'1rontra-se nesta cidade, I)

e�i1.11h,;i -o I. -h. Lourenço WdI
trh.k, '''we� RCSI'1 nte da Di
r€tGr.··� ,:e E '11 {as de �odag('(B
em L"g'�.

° dr. Ivo P,colli, engenheiro;
o rnenmo Casúo, filhinho do

rC5s�' colega d .. imprensa Cassio
Luz P'brtu;

o sr. ['.larbal Silva, guarda
aduaneiro;

a exraa. sra. J. Frederica de
Oliveira, € posa do sr. Alvaro
de Ohveira, du comercio local.

HASlLITAÇÃO

Estão Sf' habilitando para ra

sar: Gilberto Wall1erley Na var
ro Lins e d. l_l.-y Clarínda Gar
cia, solteiros rf'� fentes nesta ci
dade.

rHEBAm UN5

Pref. Montenegro

c

FiJht!5s

o sr. Sinval
Saldanha

�eunem-se hoj�, em assem-IbUla geral, 0' ."oeIOS dessa pres

ngwsa enti:iad-: carnavalesca.
AI6m de outros assuntos li as

sembléia eleg"râ a diretoria para
o anol de 1937--1938.

Assernbléia
Gaucha

Marina 1?_cis, a embaixatris C(..)MO F��COU CONS-do samba TITUIDA A r.JIESA

sofrerá u."a

ir�terven9ão
cirurgica

Tornero "ln,tiuIT1"
Portadora de voz clara e bôa;

Domingo, ás 14 horas, reali- irradiando simpatia e graça, Ma
zar-se-á o torneio inicial do rina Reis, sabe modular, perfeita
campeonato de futebol de FIo, mente, samba, executando com

seguintes )0- êxito a gostosa musica nacional.
Além disto, Marina R�is, atra

vés, da sua graça e encantos,
naturais atrae os frequentadores

x daquela Casa, deixando, em to

dos, ótima impressão.
ven- Marina Reis é uma excelente

I sambista.

PORTO ALEGRE, 13-1 mesa. Os deputados dessa cor

Teve grande concorrencia a ses- rente votaram nos srs, Hildebran
são de hoje da Assembléia Le- do Westp:1éllen para presidente.
gislativa, em cuja ordem do dia e nos srs. A. J. Rener, Juvenal
figurava <\ eleição da Mesa. O Saldanha, Souza Junior, Assunção
edificio da Assembléia ficou com- Junio!, Pedro Nolasco Frazão e

pie tamente cheio. A sessão cor' 110 classista Gageiro Filho, para
reu sempre na melhor ordem, vice-presidentes e secretaries.
reinando inteira cordialidade en- No expediente foi lido um

tre os deputados das varias cor- oficio do sr, Flores da Cunha,

Fumem charutos

rianopolis, com os

1505:
lo.-Figueirense x Avaí
20.--lris x Atlético
30. - Vencedor do 1 O.

Tamandaré
40. - Vencedor do 2 x

ceder do 30.

PRINCIPE DE GALLES

Em honra
Hitler

comunicando ter reassumido orente.

a S. PAULO, 13 -o sr. �in·
vai Saldanha, procer da pe
litica gaúcha, que se encon
tra em São] Paulo, abordado

BERLIM, 13-0 aniversario peJos jornalistas declarou que
do chanceler Hitler será comemo- a sua viagem a e ste Estado
cado com grandes m'mifestações não tinha absolutamente, ca-
e festas populares. r<lcter politico.

No dia 19 do correntE o Veiu apenas para subme-
Fuhrer passará em r,:,vista as de- ter�se a uma intervenção
legações do f"xerc to de terra e cimrgica.
do ar e no dia 20 haverá tlm Interna-se-á no Hosoital de
gr:mde desfile de tropa, pela via Santa Catarina e o 'mediCO
t.iunfal qu� vae do a'ltigo caste' assistente sera' o professor
lo imperial até a praça A �olf Yi-I Benedito Montenegro.
tler, através do Th:rgartLOIJ. I Informou ainda o sr. "inval

Saldanha que a sua perma·
nencia em São Paulo devera'
ser de um mes.

A A I o

VIJtical10 e

Reietl

Canja á brasileira
Sopa df legumes
I ingua recheiada C( vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» fnta

a

de1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$500

I Taip-ha á baiana
Bife acebolado
» q batatas
" á francê�a
» avenida

Mayonaise de camarão
» de galinha
" de lagosta

I Macarronada extra
» italiana

ExfBIÇÃO, TODAS I\S NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMrRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

laranjas
RIO. 14 -Pelo porto de

Santos, ja' foram feitas duas
remessadas de laranjas para
a Inglatera - as primeiras
destes ano-num total de 13 �

mil caixas.
Esta' assim iniciada a

safra desàe ano, que' promete
um augmento de exportação
de 30 0[0 sôbre a do ano pas·
sado.

Casino Imperíal
OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS

SORVETES e SABOROSOS ASSADOS
-----0-----

Almoço
5 PRATOS. Sobremêsa e Café

.�. II

Servirá fidalgamente sua-d-is-ti-nt-a�r-e-gU-e-Zi-a-nãO só durante o dia como ���,' ,.' Danças -- Serviço i ri epreens ivel de bar e restau rante
tan-bem duraf'te á noite. y, I�

Ü.l ..... haufeurs gozarão dr um abatimento especial. II Otime orquestr .<. G Bom (:;€1 baretier

----��---_.-�� I I ........iõiiiiiiiiiiiii........iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii........iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii........iiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiillii_---�·_-�iiliiiiiiiiiiiill

2$500

Jantar no majestoso prédio do Ciube Martineili

5 PRATOS, .;Sobremesa e Café 2$500

r."

i�
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